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Nye klubblokalet på Nordås
Tove Mordal

ÅRETS SYVENDE MEDLEMSMØTE 2013
Oppdretterdiplomering:
NRR hadde sendt ut ny invitasjon til å ta oppdretterdiplomering, med en noe knapp svarfrist og den var sendt ut
midt i ferietiden, så her har vi kun en person påmeldt i denne omgangen. Øyvind informerte om hvordan opplegget
er tenkt og lagt opp fra NRR sin side og vi diskuterte løsninger rundt dette. NRR legger ganske stort ansvar og
arbeidsmengde på klubbene her, og det kan være vanskelig å gjennomføre slik som NRR har tenkt.
De som var med i testgruppen fortalte om sine erfaringer og inntrykk. Erfaringene fra testgruppen er at det går
mest i organisasjonsarbeid innenfor NRR og ikke så mye om oppdrett. Selvfølgelig så kan dette være korrigert for
nå i de endelige rundene.
Det er ikke problem å ta diplomeringen ved hjelp av selvstudie, det er også ganske effektivt. Uansett løsning så
bør man bestille med oppdatert og komplett lovverk. Man kan også stille spørsmål på medlemmsiden til
Hansakatten dersom man lurer på et spesifikt spørsmål. Informasjonen om diplomeringen ligger på hjemmesiden
vår.
Hjemmesiden:
Igjen så fikk vi kjempeflott tilbakemelding på hjemmesiden vår, veldig informativ, ryddig og pen. Utsagnet var at
dette må være Norges beste katteklubb hjemmeside. Det er vi veldig glade for.
2 måneder til GF:
Ellers så minnet Øyvind oss om at det er nå kun 2 måneder til GF og anbefaler folk tenker igjennom både saker og
styreverv i denne forbindelse.
Hansakattens vedtekter og retningslinjer for æresmedlemmer:
Arbeidet med vedtektene våre og retningslinjer for æresmedlemmer, nærmer seg nå sluttføring og siste
samarbeidsmøte er nå til helgen der Jorunn og Anne skal sammenfatte sine siste innspill til Jannikke før et
samordnet utkast kommer på bordet. Dette skal presenteres for styret til gjennomgang og likedan skal det
evalueres og evt. godkjennes på GF i november.
Det kom innspill på forbedringspunkter ifht juni utstillingen vår fra medlemmene. Vi er takknemlig for alle innspill og
vil gjøre vårt beste for å forbedre vårt arbeide. Det er kun gjennom samarbeid og åpenhet vi kan lære og forbedre
oss. Mesteparten av punktene er forhold som vi allerede har diskutert i styret og som er forbedringspunkt allerede.
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Vi hadde en konstruktiv diskusjon rundt problematikken og synes det var et fruktbart møte med mange gode
innspill på forbedringspunkter.
Vi hadde også runde rundt bordet ang. valg av styre, hvilke som er villige, hvem som står for valg, hvem som vil
sitte videre og hvem som kan egne seg og som er ønskelig i et nytt styre i november.
Alt i alt så hadde vi et konstruktivt møte med friske og gode diskusjoner. Dessverre så hadde vi et ganske stort
underskudd på juni utstillingen og det er noe vi må jobber hardt med videre. Vi har en hall leie som er meget
kostbar og store utgifter på dommere, samt sviktende påmeldinger ikke minst. Vi må på sikt finne en rimeligere
hall, så om noen har tips og ideer så taes disse imot med takk.
Vi visste at vi sannsynligvis ville få et underskudd, men dette var faktisk større enn antatt. I tillegg var det stor
mangel på hjelpende sjeler i forkant av utstillingen samt rigging og nedrigging, noe som gjorde dette spesielt
vanskelig for de få som stilte opp.
Under selve utstillingen var det mange som stilte opp ifht dugnadslisten og all ære til alle her. Men vi håper at
medlemmene våre kommer sterkt tilbake på alle hold ved neste utstilling.
Vi avsluttet møtet kl. 23:00 og da var det tomt for rundstykker og annet, så da var det på tide å gå hjem.
Neste medlemsmøte er planlagt til: 8. Oktober kl. 19:30 og er et medlemsstyrt møte, så her er det fritt frem
for forslag eller åpent tema og spørsmål.
Bilder fra medlemsmøtet finner dere under linken ”Møter” her på hjemmesiden. Rull lengst ned på den siden så
finner dere alle linkene til bilder fra medlemsmøtene.
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